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Afgørelse vedrørende opfølgende tilsyn med Dit Lokal TVs 
afrapportering for driftstilskud for 2020 
 
Sammendrag  
Radio- og tv-nævnet traf den 21. november 2019 afgørelse om at påtale 
foreningen Dit Lokal TVs manglende overholdelse af kravet om 
egenproduktion ved at have anvendt 443.800 kr. af det udbetalte 
driftstilskud i 2018 til betaling af EM Produktion og JEM Produktion for 
produktion af Dit Lokal TVs programmer.  
 
Endvidere traf Radio- og tv-nævnet den 18. december 2020 afgørelse 
om, at der skulle gennemføres et opfølgende tilsyn med Dit Lokal TV i 
forbindelse med foreningens afrapportering for driftstilskuddet for 2020 
i 2021 med henblik på at afdække eventuelle sanktioner, herunder om 
der skal udstedes et tilbagebetalingskrav for manglende overholdelse af 
kravet om egenproduktion. 
 
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om 
at udstede et tilbagebetalingskrav til Dit Lokal TV på 405.652 kr. for 
manglende overholdelse af kravet om egenproduktion i 2020 ved at have 
betalt EM Produktion og JEM Produktion for produktion af Dit Lokal TVs 
programmer.  
 
Sagens oplysninger 
Radio- og tv-nævnet traf den 21. november 2019 afgørelse om Dit Lokal 
TVs afrapportering for driftstilskud for 2018. Nævnet påtalte Dit Lokal 
TVs manglende overholdelse af kravet om egenproduktion, idet Dit Lokal 
TV i strid med § 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1098 af 22. september 
2017 om ikkekommercielt tv i MUX 1, havde anvendt 443.800 kr. af det 
udbetalte driftstilskud i 2018 til betaling af EM Produktion og JEM 
Produktion for produktion af Dit Lokal TVs programmer. 
 
Radio- og tv-nævnet konstaterede i forbindelse med det årlige tilsyn med 
de ikkekommercielle tv-stationers årsregnskaber for 2019, at Dit Lokal 
TV i perioden fra den 21. november 2019 til den 31. oktober 2020 havde 
fortsat den samme praksis med at betale virksomheder for produktion 
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af foreningens egenproducerede programmer, og dermed fortsat ikke 
havde overholdt kravet om egenproduktion, jf. § 11, stk. 1, i 
bekendtgørelse nr. 1517 af 29. juni 2021 om ikkekommercielt tv i MUX 
1 (herefter ”MUX 1-bekendtgørelsen”). Dit Lokal TV havde således ikke 
efterlevet Radio- og tv-nævnets afgørelse af 21. november 2019 
vedrørende tilsyn med Dit Lokal TV’s årsregnskab for 2018. 
 
Den 18. december 2020 traf Radio- og tv-nævnet afgørelse om, at der 
skulle gennemføres et opfølgende tilsyn med Dit Lokal TV i forbindelse 
med foreningens afrapportering for driftstilskud for 2020 i 2021 med 
henblik på at afdække eventuelle sanktioner, herunder om der skal 
udstedes et tilbagebetalingskrav for manglende overholdelse af kravet 
om egenproduktion. 
 
I forbindelse med de ikkekommercielle tv-stationers afrapportering for 
driftstilskud for 2020 indsendte Dit Lokal TV den 28. juni 2021 
foreningens årsregnskab for 2020 til Radio- og tv-nævnet.  
 
Af det indsendte årsregnskab for 2020 fremgik bl.a. udgiftsposter med 
titlerne ”Konsulenthonorar” og ”Løn og gager” på henholdsvis 405.652 
kr. og 82.237 kr. 
 
Endvidere fremgik følgende af note 10 i det indsendte årsregnskab: 
 
”Radio- og tv-nævnet har påtalt kravet om egenproduktion, under 
henvisning til § 11, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1098 af 22. september 
2017. To personer fra bestyrelsen har gennem mange år foretaget 
egenproduktionen via deres personlige virksomheder. Fra 01.11.2020 
fortsætter der to personer med egenproduktionen, men aflønnes nu med 
A-indkomst. Kravene til bekendtgørelsen er således efterlevet fra 
01.11.2020, og foreningen håber at Radio- og TV-nævnet vil se bort fra 
en eventuel opkrævning af det ydede tilskud i perioden 21.11.2019 til 
31.10.2020.  
Såfremt Dit Lokal TV bliver mødt med et krav om tilbagebetaling af 
tilskud, og der ikke bliver tilført likviditet andet steds fra, vil der være 
væsentlig usikkerhed og betydelig tvivl om Dit Lokal TV’s evne til at 
fortsætte driften.” 
 
Radio- og tv-nævnet anmodede den 5. oktober 2021 Dit Lokal TV om at 
udspecificere udgiftsposterne ”Konsulenthonorar” og ”Løn og gager” 
samt ”Driftsmiddelomkostninger”, ”Administrationsomkostninger” og 
”Andre skyldige omkostninger”.  
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Den 18. oktober 2021 fremsendte Dit Lokal TV’s revisor, Dansk Revision 
Wulff & Haaning, et høringssvar, hvoraf der bl.a. fremgik en oversigt 
over udbetalte lønninger og gager for 2020 på samlet 82.237,21 kr.  
 
I forlængelse heraf oplyste Dit Lokal TV i høringssvaret af 18. oktober 
2021, at lønningerne til bestyrelsesmedlemmerne Elke Mortensen og 
Jørgen Mortensen dækkede over månederne november og december i 
2020, og at Elke Mortensen fik en månedsløn på 30.000 kr., mens Jørgen 
Mortensen fik en månedsløn på 7.000 kr. Dit Lokal TV oplyste endvidere, 
at Elke Mortensen og Jørgen Mortensen står for den daglige drift af Dit 
Lokal TV, og at Elke Mortensen som udgangspunkt arbejder 37 timer om 
ugen, mens Jørgen Mortensen arbejder 8 timer om ugen.  
 
Om udgiftsposten ”Konsulenthonorar” fremgik følgende af Dit Lokal TVs 
høringssvar af 18. oktober 2021:  
 
”Konsulenthonorar kr. 405.652 er som anført beløb, er udbetalt til 
bestyrelsesmedlemmerne Elke og Jørgen Mortensens personlige 
virksomheder EM Produktion og JEM Produktion for månederne januar til 
oktober 2020.” 
 
Endelig fremgik det af høringssvaret af 18. oktober 2021, at posten 
”Administrationsomkostninger” på samlet 146.450 kr. bl.a. bestod af 
omkostninger til telefon- og internetforbindelser mv. på 79.281 kr.  
 
Radio- og tv-nævnet anmodede i forlængelse heraf den 10. november 
2021 Dit Lokal TV om at udspecificere udgiftsposten ”telefon og 
internetforbindelser mv.”  
 
Den 15. november 2021 fremsendte Dit Lokal TV’s revisor, Dansk 
Revision Wulff & Haaning, en specifikation af udgiftsposten ”telefon og 
internetforbindelser mv.” Af den fremsendte specifikation fremgik, at 
foreningens udgifter til telefon og netforbindelse i 2020 var henholdsvis 
15.675,78 kr. og 60.737,40 kr. Endvidere fremgik, at foreningens 
udgifter til møder var 2.368,00 kr., mens udgifterne til porto og gebyrer 
udgjorde 500,00 kr. 

Radio- og tv-nævnets vurdering  
Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 15. december 2021 i henhold 
til § 42, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 2020 om radio- og 
fjernsynsvirksomhed m.v. med senere ændringer (herefter ”radio- og 
fjernsynsloven”) behandlet sagen og skal udtale:  
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Det følger af § 11, stk. 1, i MUX 1-bekendtgørelsen, at programmerne 
skal være produceret af tilladelseshaver eller af personer 
hjemmehørende i tilladelsesområdet. Det skal bemærkes, at co- og 
entrepriseproduktion ikke er at regne for egenproduktion. Derudover 
skal det bemærkes, at personer hjemmehørende i tilladelsesområdet kan 
deltage i foreningens programproduktion som led i public access. Public 
access omfatter borgere og ikke foreninger m.v. 
 
Det følger endvidere af § 29 i MUX 1-bekendtgørelsen, at Radio- og tv-
nævnet fører tilsyn med udøvelsen af programvirksomhed, herunder 
med anvendelsen af tilskudsmidler.  
 
Det fremgår af § 40, stk. 1, i MUX 1-bekendtgørelsen, at afgivne tilsagn 
bortfalder og udbetalte tilskud i henhold til § 92 a, stk. 3, i radio- og 
fjernsynsloven, helt eller delvist kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor 
tilskudsmodtageren ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke 
gennemfører den forudsatte programvirksomhed. 
 
Først og fremmest bemærker Radio- og tv-nævnet, at udgifterne til 
”telefon og internetforbindelser mv.” ikke giver anledning til yderligere 
bemærkninger. 
 
Radio- og tv-nævnet bemærker endvidere, at nævnet den 21. november 
2019 traf afgørelse om Dit Lokal TVs årsregnskab for 2018. Nævnet 
påtalte Dit Lokal TVs manglende overholdelse af kravet om 
egenproduktion, idet foreningen i strid med § 11, stk. 1, i MUX 1-
bekendtgørelsen, havde anvendt 443.800 kr. af det udbetalte 
driftstilskud i 2018 til betaling af EM Produktion og JEM Produktion for 
produktion af Dit Lokal TVs programmer.  
 
Det fremgik endvidere af afgørelsen af 21. november 2019, at fremtidige 
overtrædelser ville kunne medføre, at udbetalt driftstilskud kræves 
tilbagebetalt samt yderligere sanktioner i form af midlertidig eller 
endelige inddragelse af foreningens programtilladelse.  
 
Radio- og tv-nævnet bemærker, at nævnet den 18. december 2020 traf 
afgørelse om, ar der skulle gennemføres et opfølgende tilsyn med Dit 
Lokal TV i forbindelse med foreningens afrapportering for anvendelsen 
af driftstilskud for regnskabsåret 2020 i 2021 med henblik på at afdække 
eventuelle sanktioner, herunder om der skulle udstedes et 
tilbagebetalingskrav for manglende egenproduktion. 
 
I forbindelse med det opfølgende tilsyn med Dit Lokal TV har Radio- og 
tv-nævnet på baggrund af foreningens indsendte årsregnskab for 2020 
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kunne konstatere, at Dit Lokal TV i perioden 1. januar 2020 til og med 
31. oktober 2020 i strid med kravet om egenproduktion, jf. § 11, stk. 1, 
i MUX 1-bekendtgørelsen, har anvendt 405.652 kr. af det udbetalte 
driftstilskud til betaling af EM Produktion og JEM Produktion for 
produktion af programmer. 
 
Henset til at Radio- og tv-nævnet i sin afgørelse af 21. november 2019 
påtalte Dit Lokal TVs praksis med betaling af EM Produktion og JEM 
Produktion for produktion af programmer og samtidig oplyste Dit Lokal 
TV om, at fremtidige overtrædelser kunne medføre et 
tilbagebetalingskrav, samt at foreningen ikke har efterlevet afgørelsen, 
finder nævnet, at de 405.652 kr., som foreningen har udbetalt til EM 
Produktion og JEM Produktion for produktion af programmer, skal 
tilbagebetales, jf. MUX 1-bekendtgørelsens § 40, stk. 1, i henhold til § 
92 a, stk. 3, i radio- og fjernsynsloven. 
 
Det forhold at Dit Lokal TV i deres årsregnskab for 2020 har oplyst, at et 
krav om tilbagebetaling af tilskudsmidler vil medføre en væsentlig 
usikkerhed og betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften, 
ændrer ikke denne vurdering. 
 
Radio- og tv-nævnet bemærker, at det på baggrund af at Dit Lokal TVs 
indsendte årsregnskab for 2020 kan konstateres, at foreningen pr. 1. 
november 2020 har ændret praksis, således at egenproduktionen bliver 
honoreret som A-indkomst til de pågældende bestyrelsesmedlemmer. 
 
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende  
 

AFGØRELSE: 
 

Radio- og tv-nævnet træffer afgørelse om at udstede et 
tilbagebetalingskrav til Dit Lokal TV på 405.652 kr. svarende til det 
beløb, som Dit Lokal TV i strid med § 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 
1517 af 29. juni 2021 om ikkekommercielt tv i MUX 1, har betalt til EM 
Produktion og JEM Produktion for produktion af programmer i 2020, jf. 
bekendtgørelsens § 40 i henhold til § 92 a, stk. 3, i lovbekendtgørelse 
nr. 1350 af den 4. september 2020 om radio- og fjernsynsvirksomhed 
m.v. med senere ændringer (radio- og fjernsynsloven).  
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Med venlig hilsen 
 

 
Søren Sandfeld Jakobsen 

Formand 
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